
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA PONIEDZIŁEK 15.06.2020 :)

1. Dzień dobry! Na początku poćwiczmy trochę naszą buzię :)

Poranny trening śpiewu ptaków – ćwiczenia narządów artykulacyjnych. Dzieci wcielają się 

w rolę ptaków, które ćwiczą głos przed porannym śpiewem. Rodzic za pomocą określonych 

gestów pokazuje dzieciom, jakie mają wydobywać dźwięki: 

• wysoko uniesiona ręka – dzieci wysoko piszczą: Pi, pi, pi…; 

• zataczanie  koła  palcem  wskazującym  –  dzieci  naśladują  odgłos:  Trr…  na  różnych

wysokościach; 

• rytmiczne poruszanie palcem wskazującym – dzieci rytmicznie wypowiadają:  Czy,  czy,

czy…; 

• falisty ruch ręką – dzieci mówią: Fi ju, fi ju, fi ju… na różnych wysokościach. 

2. Zachęcamy do zapoznaia się z piosenką pt: Po łące biega lato!

Piosenka - Po łące biega lato

Po łące biega lato, 

Uwija się jak bąk. 

"Dzień dobry" mówi kwiatom 

i pieści każdy pąk. 

Ref. Kto chce się z latem spotkać, 

Niech idzie z nami tam. 

Rumianek i stokrotka 

Pokażą drogę nam. 

Pomaga lato pszczołom, 

Na kwiatach też się zna. 

Uśmiecha się wesoło

 I w berka z wiatrem gra! 

Ref. Kto chce się z latem spotkać, 

Niech idzie z nami tam. 

Rumianek i stokrotka 

Pokażą drogę nam. 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E


Gdy lato jest zmęczone, 

W szałasie sobie śpi. 

I we śnie gra w zielone, 

Bo łąka mu się śni. 

Ref. Kto chce się z latem spotkać, 

Niech idzie z nami tam. 

Rumianek i stokrotka 

Pokażą drogę nam. 

Porozmawiajcie na temat piosenki:

• O jakiej porze roku jest piosenka?

• Jakie zmiany  w przyrodzie zachodzą latem? 

• Czy wiecie, jakie zmiany zachodzą latem w parku, lesie i na polu? 

• Posłuchajcie uważnie piosenki i zastanówcie się, w jakim miejscu – zgodnie z piosenką –

można spotkać lato. 

Zatańczcie wspólnie do piosenki. Zachęcamy do zilustrowania ruchem piosenki według

własnego pomysłu! :)

3. Sylabowe obrazki – zabawa ruchowa. Rodzic ponownie włącza piosenkę Po łące 

biega lato... Podczas trwania muzyki, dzieci swobodnie poruszają się po sali. Na pauzę w

muzyce, Rodzic pokazuje obrazek(obrazki załączone na ostatniej stronie), a dzieci dzielą 

nazwę przedmiotu z obrazka na głoski i podają liczbę głosek. 

4. Praca z książką, część 4, str. 39a, 39b :)




